
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 9990 
Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο με τίτλο 

«Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Του-

ρισμό» του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της 

Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνι-

κών Επιστημών.

H ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 

3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 5,7 και 8 του άρ-
θρου 19 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/2.3.2018, τ.Α΄): «Ίδρυ-
ση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6.9.2011, 
τ.Α΄): «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των 
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017, 
τ.Α΄): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαί-
δευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» 
και ιδίως τα άρθρα 30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/6.3.2018, 
τ. Υ.Ο.Δ.Δ.): «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός Μελών 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής / Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του 
Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/2.8.2005, τ.Α΄): «Διασφάλιση της Ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τη με αριθμ. 41931/Ζ1/13.3.2018 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 972/19.3.2018, τ.Β΄) με τίτλο: «Ρύθμιση θεμά-
των ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και 
αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητι-
κών κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής».

7. Τις με αριθμ. 131758/Ζ1/2.8.2018 και 131757/Ζ1/
2.8.2018 (ΦΕΚ 3387/10.8.2018) υπουργικές αποφάσεις 

που ρυθμίζουν θέματα απαλλαγής από τα τέλη φοίτη-
σης φοιτητών ΠΜΣ, σύμφωνα με το αρθρ. 35 παρ. 2 του 
ν. 4485/2017.

8. Το με αριθμ. 105323/Ζ1/26.6.2018 έγγραφο του 
ΥΠΠΕΘ έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Καινοτομία και 
Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό» (ΦΕΚ 3988/Β΄/ 
14.9.2018).

9. Τη με αριθμ. 10/16.7.2018 (Θέμα 1ο) Συνέλευσης του 
Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής, που αφορά την έγκριση του Κανονισμού 
Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρη-
ματικότητα στον Τουρισμό».

10. Τη με αριθμ. 18/6.9.2018 (θέμα 41ο) απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Την έγκριση του Κανονισμού Σπουδών του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκη-
σης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με 
τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Του-
ρισμό» από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019, ως ακο-
λούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1 
Γενικές Αρχές

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρα-
κολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), όπως ορίζεται σχετι-
κά στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017.

1.1 Αποστολή Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών

Tα προγράμματα μεταπτυχιακών του Π.Α. οδηγούν 
στην απόκτηση Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) που είναι ακαδημαϊκοί τίτλοι υψηλού επιπέδου. 
Μέσω της συστηματικής μελέτης, της ανάπτυξης της 
κριτικής σκέψης και της έρευνας επιδιώκουν την παρα-
γωγή νέας γνώσης και την προώθηση της έρευνας και 
της καινοτομίας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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1.2 Στόχοι των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών

Το Π.Α. διοργανώνει προγράμματα μεταπτυχιακών 
σπουδών τα οποία στοχεύουν, σύμφωνα με την παρ. 1 
άρθρο 30 ν. 4485/2017:

• στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυ-
ξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανο-
ποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, 
πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,

• στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων 
σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκρι-
μένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες 
ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του 
πρώτου κλάδου σπουδών των οικείων Τμημάτων.

Επιπλέον, τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών 
του Π.Α. στοχεύουν:

• στην καλλιέργεια γνώσης και εξειδίκευσης, με βάση 
τους διεθνείς κανόνες δεοντολογίας και ηθικής της έρευ-
νας, που εξυπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας·

• στην προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, μέσα 
σε ένα ελεύθερο ακαδημαϊκό περιβάλλον, που παρέχει 
το υψηλότερο ποιοτικά εκπαιδευτικό επίπεδο, καθώς 
και ευρύτατες ευκαιρίες στους φοιτητές και στις φοιτή-
τριες για να καταστούν χρήσιμοι και χρήσιμες για την 
κοινωνία·

• στην εκπαίδευση φοιτητών και φοιτητριών έτσι ώστε 
αφενός, μεν, να κατανοήσουν τις θεωρίες και τις μεθο-
δολογικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με κάθε περι-
οχή εξειδίκευσης, αφετέρου, δε, να εμπνευστούν, για 
να παράξουν και να εφαρμόσουν νέες θεωρίες και νέες 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις·

• στην ανάπτυξη και τη διεύρυνση συνεργασιών σε 
εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με εκπαιδευτικά 
και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδα-
πής, με προσφορά ικανού αριθμού προγραμμάτων και 
σε άλλες (εκτός της ελληνικής) γλώσσες·

• στην προετοιμασία διπλωματούχων ικανών για επι-
τυχή σταδιοδρομία τόσο στον δημόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τομέα.

Άρθρο 2 
Ίδρυση Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. ιδρύει, οργανώνει 
και λειτουργεί τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και απονέμει Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 
114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευ-
σης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως 
κάθε φορά ισχύουν.

2.1 Διαδικασία Ίδρυσης νέου Π.Μ.Σ.
Το νομικό πλαίσιο ίδρυσης / επανίδρυσης μόνο 

-τμηματικού Π.Μ.Σ. περιγράφεται στο άρθρο 32 του 
ν. 4485/2017 και το νομικό πλαίσιο ίδρυσης/επανίδρυ-
σης Δια-τμηματικού / Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. περιγράφε-
ται στα άρθρα 32 και 43 του ν. 4485/2017. Διευκρινίσεις, 
επί των ως άνω διαδικασιών, αποτυπώνονται στις σχετι-
κές τυποποιημένες διαδικασίες του Ιδρύματος που έχουν 
κοινοποιηθεί στα Παν/κα Τμήματα.

2.2 Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών
Στον παρόντα Κανονισμό παρουσιάζονται η δομή και 

οι κανόνες λειτουργίας του Δια-τμηματικού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Και-
νοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό» των 
Τμημάτων «Διοίκησης Τουρισμού» του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου, (το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Οι διατάξεις του εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το 
νομικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές και 
συγκεκριμένα τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Κάθε υποψήφιος/-α, που επιλέγει για να φοιτήσει 
στο ΠΜΣ, θα πρέπει να λαμβάνει εγκαίρως γνώση του 
παρόντος Κανονισμού και να αποδέχεται τους κανόνες 
λειτουργίας του Π.Μ.Σ..

Ο παρών Κανονισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος.

Άρθρο 3
Σκοπός του ΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό» 
εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, διέπεται από επιστημονική 
συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της 
γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, την 
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνι-
κών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, 
στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων του 
σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές των επιστη-
μών που εξετάζουν - ερευνούν το τουριστικό φαινόμε-
νο και τη διοίκηση του τουρισμού και των τουριστικών 
επιχειρήσεων.

Άρθρο 4 
Αρμόδια Όργανα / Επιτροπές 
για την ίδρυση - λειτουργία του ΠΜΣ

Για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. 
αρμόδια όργανα / επιτροπές είναι:

1. Η Συνέλευση της 15 μελούς Διοικούσας Επιτροπής 
(Σύγκλητος) του Ιδρύματος.

2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ.)
3. Η Συνέλευση του επισπεύδοντος Τμήματος
4. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ.
5. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ.
6. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ. (και ο/η 

Αναπληρωτής/-τρια του/της Διευθυντή/-ντριας).
7. Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών/-τριων
8. Επταμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 

(Ε.Σ.Ε.).
4.1 Πρυτανικό Συμβούλιο (παρ. 5 άρθρο 30 του 

ν. 4485/2017)
Επιπλέον των αρμοδίων οργάνων, και σύμφωνα με την 

παρ. 5 άρθρο 30 ν. 4485/2017 «το Πρυτανικό Συμβούλιο 
του οικείου Ιδρύματος έχει την ευθύνη της τήρησης του 
νόμου, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των 
Π.Μ.Σ. και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, του 
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Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών, που προβλέπεται 
στο άρθρο 45».

4.2 Σύγκλητος (παρ. 2 άρθρο 31 ν. 4485/2017)
Η Σύγκλητος (εν προκειμένω η Συνέλευση της 15με-

λούς Διοικούσας Επιτροπής) είναι το αρμόδιο όργανο για 
τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και 
οικονομικού χαρακτήρα του Π.Μ.Σ.. Επίσης, η Σύγκλη-
τος ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν 
ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα (παρ. 
2 άρθρο 31 ν. 4485/2017).

4.3 Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (παρ. 5 άρθρο 
32 και παρ. 6 και 7 άρθρο 31 ν. 4485/2017)

Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελείται από 
τον/την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, που 
εκτελεί χρέη Προέδρου και τους/τις Κοσμήτορες του 
οικείου Ιδρύματος, ως Μέλη. α μέλη της Επιτροπής δεν 
αμείβονται για τη συμμετοχή τους σε αυτή. Η Επιτροπή 
Μεταπτυχιακών Σπουδών εξετάζει τις εισηγήσεις για την 
ίδρυση νέων Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 32 
ν. 4485/2017.

4.4 Η εννεαμελής Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (άρ-
θρο 31 παρ. 4 του ν. 4485/2017)

1. εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης 
Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 32

2. ορίζει τα Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής
3. κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-

ντων του Π.Μ.Σ.
4. συγκροτεί επιτροπές επιλογής/εξέτασης των υπο-

ψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριων
5. διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 

για την απονομή του Δ.Μ.Σ.
6. ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από 

τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
4.5 Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) (παρ. 5 και 8 του άρ-

θρου 31 και παρ. 2 άρθρου 44 του ν. 4485/2017)
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται 

από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων τμημά-
των οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και 
εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή 
θητεία, κατά τη λήξη της οποίας με ευθύνη του Διευ-
θυντή συντάσσεται απολογισμός του ερευνητικού και 
εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ καθώς και των λοιπών 
δραστηριοτήτων του. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. 
μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Ο/Η Πρόεδρος της Σ.Ε. 
έχει ταυτόχρονα και το ρόλο του/της Διευθυντή /-τριας 
του Π.Μ.Σ.

Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το 
συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και:

- Δύναται να εισηγείται στις Συνελεύσεις των συνεργα-
ζόμενων τμημάτων την κατανομή του διδακτικού έργου 
μεταξύ των διδασκόντων/-ουσων του ΠΜΣ.

- Ορίζει τον/την επιβλέποντα/-ουσα και τα μέλη της 
τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών 
(άρθρο 34 παρ. 4 ν. 4485/2017).

- Δύναται να εξετάζει φοιτητικά θέματα, όπως αιτή-
σεις αναστολής φοίτησης, μερικής φοίτησης, παράτασης 
σπουδών, διαγραφής φοιτητών/-τριων, αναγνώρισης μα-
θημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση 
κ.λπ. και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.

- Εισηγείται στη Συνέλευση αλλαγές του προγράμμα-
τος σπουδών του ΔΠΜΣ.

- Εισηγείται διαδικαστικά θέματα λειτουργίας του 
ΔΠΜΣ (αριθμός φοιτητών ανά κατεύθυνση, αριθμός 
μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών ανά διδάσκο-
ντα, κ.λπ.)

- Σχεδιάζει τις δράσεις προβολής του ΔΠΜΣ
- Καταθέτει προτάσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προ-

γράμματα σχετικά με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ
- Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από 

τις διατάξεις του ν. 4485/2017
4.6 Διευθυντής/ντρια Π.Μ.Σ. (παρ. 8 άρθρο 31 

ν. 4485/2017)
Ο/Η Διευθυντής/-τρια είναι Μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης 

βαθμίδας ή της βαθμίδας Αναπληρωτή/- τριας Καθη-
γητή/- τριας (του ίδιου ή συναφούς αντικειμένου με το 
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.) του Τμήματος, που 
έχει τη διοικητική στήριξη του προγράμματος και σε 
περίπτωση συνεργασίας αυτοδύναμων και μη αυτοδύ-
ναμων Τμημάτων ή άλλων ερευνητικών φορέων, από 
το αυτοδύναμο Τμήμα. Σε ειδικές περιπτώσεις που επι-
βάλλεται για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ., ύστερα 
από αιτιολογημένη απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής 
Επιτροπής, Διευθυντής αναλαμβάνει μέλος Δ.Ε.Π. από 
άλλο Τμήμα από αυτό που έχει τη διοικητική στήριξη 
του Π.Μ.Σ., ακόμη και από το μη αυτοδύναμο Τμήμα. Ο 
Διευθυντής είναι επίσης Μέλος της ΣΕ και ορίζεται από 
την Ειδική Επταμελή Διιδρυματική Επιτροπή, μαζί με 
τον Αναπληρωτή ή την Αναπληρώτριά, από τα εκλεγ-
μένα μέλη της Σ.Ε. για διετή θητεία (ΥΠΕΠΘ Εγκύκλιος, 
163204/Ζ1/29.9.2017), χωρίς επιπλέον αμοιβή για το δι-
οικητικό του έργο ως Διευθυντής/- ντρια. Ο Διευθυντής ή 
η Διευθύντρια προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής 
και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για 
τα σχετικά με το Π.Μ.Σ. θέματα. Ο μέγιστος αριθμός συ-
νεχόμενων θητειών του Διευθυντή ή της Διευθύντριας 
ορίζεται σε δύο (2).

Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του ΠΜΣ: 
α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.
β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συ-

νεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του ΠΜΣ.

γ) Εισηγείται τη διαδικασία για την αναπλήρωση μελών 
επιτροπών λόγω κένωσης θέσης.

δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλ-
λει στην ΕΔΕ για έγκριση.

ε) Είναι υπεύθυνος/η για την παρακολούθηση της 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των 
εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

στ) Με ευθύνη του/της απερχόμενου/ης Δ/ντή/- ριας, 
μετά τη λήξη της θητείας της ΣΕ συντάσσεται αναλυτικός 
απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου 
του ΠΜΣ, καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με 
στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξι-
οποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση 
των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή 
χρήση των διαθέσιμων πόρων του ΠΜΣ. O απολογισμός 
κατατίθεται στο Τμήμα που έχει τη διοικητική ευθύνη (το 
επισπεύδον), (άρθρο 44 του ν. 4485/2017).
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Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ., ως Επιστημονικά Υπεύ-
θυνος/η του αντίστοιχου έργου, εκδίδει και υπογράφει 
τις εντολές πληρωμής των σχετικών δαπανών και συ-
νυπογράφει τις συμβάσεις ανάθεσης έργου, σύμφωνα 
με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Επιπλέον, ως Επι-
στημονικά Υπεύθυνος/η ευθύνεται για την ορθή υλο-
ποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του 
ΠΜΣ και τη σκοπιμότητα των δαπανών που συνδέονται 
με την εκτέλεσή του και παρακολουθεί το οικονομικό 
αντικείμενό του.

Ο/Η Αναπληρωτής/-τρια Διευθυντής/-ντρια του ΠΜΣ 
είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/-τρια 
και εκπληρώνει τα καθήκοντα του/της Διευθυντή/-τριας 
σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του/της.

4.7 Επιτροπή Εξέτασης / Επιλογής Υποψηφίων Μετα-
πτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών (άρθρο 31, παρ. 
3δ του ν. 4485/2017)

Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία Μέλη 
Δ.Ε.Π. από τα συνεργαζόμενα τμήματα και ορίζεται με 
απόφαση της Επταμελούς Ειδικής Δια-τμηματικής Επι-
τροπής

Έργο της Επιτροπής αποτελούν τα παρακάτω:
• Διενέργεια εξετάσεων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., όπου 

αυτό προβλέπεται.
• Αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογη-

τικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα ακα-
δημαϊκά κριτήρια που τυχόν έχουν τεθεί σύμφωνα με 
την παράγραφο 34 παρ. 2 του ν. 4485/2017. (Ο έλεγχος 
της πληρότητας των δικαιολογητικών ενεργείται από 
τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και του Τμήματος που έχει τη 
διοικητική ευθύνη του).

• Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας.
• Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων, όπου αυτό 

προβλέπεται.
Η τελική κατάταξη των Υποψηφίων με βάση τη λίστα 

κριτηρίων του Προγράμματος και η πρόταση επιλογής 
Υποψηφίων με βάση την κατάταξη αυτή, υποβάλλονται 
προς επικύρωση στην ΕΔΕ. Η ΕΔΕ μπορεί να συγκροτήσει 
επιπλέον Επιτροπές όπου αυτή κρίνει απαραίτητο. Όλες 
οι προτάσεις ή αποφάσεις των Επιτροπών εγκρίνονται 
από την ΕΔΕ.

4.8 Επταμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 
(Ε.Σ.Ε.), (άρθρο 44 παρ. 3 επομ. του ν. 4485/2017).

Η Ε.Σ.Ε. είναι αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή 
αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. Τα επτά (7) Μέλη της Ε.Σ.Ε. είναι 
Μέλη Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου 
άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του 
άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των Ερευνητικών 
Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ια-
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή επι-
στήμονες της αλλοδαπής ή της και ημεδαπής, οι οποίοι 
έχουν τα προσόντα που προβλέπονται για τους/τις επι-
σκέπτες/-ριες διδάσκοντες/-ουσες στην παράγραφο 5 
του άρθρου 36, του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, 
και με την προϋπόθεση ότι δεν υπηρετούν ως διδάσκο-
ντες/- ουσες σε Π.Μ.Σ. της Σχολής. Το έβδομο μέλος είναι 
μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια της Σχολής.

Η θητεία των μελών είναι πενταετής, με δυνατότητα 

ανανέωσης, εκτός από τον/την φοιτητή/-τρια, του οποί-
ου η θητεία είναι ετήσια.

Η ιδιότητα του/της Προέδρου, ο τρόπος επιλογής του/
της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/-τριας, καθώς και κάθε 
ειδικότερο θέμα που αφορά στη συγκρότηση, τη λει-
τουργία και τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, 
καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσι-
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτα-
το όριο σε 45 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/-τριες ανά 
κατεύθυνση.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών 
φοιτητών και φοιτητριών καθορίζεται στο Φ.Ε.Κ. ίδρυσης 
του Π.Μ.Σ.

(βλέπετε και παρακάτω άρθρο 8, περιπτ. 8.5 για τα 
Μέλη των κατηγοριών Ε.ΔΙ.Π. ΕΕΠ και Ε.Τ.Ε.Π.)

Επιπλέον ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτη-
τών/τριών ανά διδάσκοντα/- ουσα του Π.Μ.Σ. ανέρχε-
ται σε 2, ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/
τριών στα ΠΜΣ του Τμήματος σε σχέση με τον αριθμό 
των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος είναι 
288 και σε σχέση με τον αριθμό των διδασκόντων/-ου-
σων του Προγράμματος είναι 45 (άρθρο 45 παρ. 1β του 
ν. 4485/2017).

Άρθρο 6 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και δεκτές, μετά από συνέ-
ντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών 
τους προσόντων, κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου 
σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής 
ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται 
δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοι-
τοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή 
Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 
ν. 3883/2010 ΦΕΚ 167/24.9.2010, τ.Α΄). Επίσης, γίνονται 
δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄).

Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοι-
τήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπό-
θεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους 
και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την 
ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ..

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή/-τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώ-
του κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνω-
ριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 
σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80) -σχετ. άρθρο 34 παρ. 7 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 7
Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/- τριων

Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής 
γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας 
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διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που 
απαιτείται, αναφέρεται στον Κανονισμό ΠΜΣ, στα δε 
ακαδημαϊκά κριτήρια που συνεκτιμώνται, περιλαμβά-
νονται ιδίως, ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα 
μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου 
αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς 
και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριό-
τητα του υποψηφίου (παρ. 2 άρθρο 34 ν. 4485/2017).

Η ΕΔΕ δύναται να καθορίσει με απόφασή της τις λε-
πτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων, τον ορισμό συ-
μπληρωματικών κριτηρίων ή τη διεξαγωγή εξετάσεων 
και συνεντεύξεων, τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτι-
μώνται κατά την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών 
και φοιτητριών.

Άρθρο 8 
Διαδικασίες επιλογής

8.1 Προκήρυξη
Κάθε χρόνο μετά από απόφαση της ΕΔΕ δημοσιεύει, 

τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν την καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής αιτήσεων, προκήρυξη, σε πρόσφορο 
μέσο συμπεριλαμβανομένης και της ιστοσελίδας των 
οικείων Τμημάτων και του Ιδρύματος, σχετική με το 
Π.Μ.Σ., του οποίου η έναρξη έχει προγραμματισθεί για το 
αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος ή εξάμηνο σπουδών.

Στην προκήρυξη αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισα-
γωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων, ο αριθμός εισακτέων, 
ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, οι προθεσμίες 
υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κλπ. Σε περίπτωση που ο τρόπος εισαγωγής 
προϋποθέτει γραπτή εξέταση, θα πρέπει να καθορίζεται 
η διαδικασία, ο αριθμός και η ύλη των εξεταστέων μα-
θημάτων, οι ημερομηνίες εξέτασης καθώς και ο τρόπος 
βαθμολόγησης.

Σε περίπτωση που ο τρόπος εισαγωγής προϋποθέτει 
προφορική συνέντευξη θα πρέπει να γίνεται μνεία στην 
προκήρυξη.

8.2 Υποβολή αιτήσεων
Οι αιτήσεις των Υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται 

από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την 
προκήρυξη. Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των 
δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστημα «Ναυτίλος». 
Έντυπα αντίγραφα κατατίθενται κατά την εγγραφή.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Φωτοτυπία πτυχίου / διπλώματος ή Βεβαίωση Πε-

ράτωσης Σπουδών
4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δρα-

στηριότητας, εάν υπάρχουν
7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
8. Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής 

ταυτότητας
9. Δύο συστατικές επιστολές
10. Αποδεικτικά καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας και, 

προαιρετικά, αντίστοιχα πιστοποιητικά άλλων ξένων 

γλωσσών. (Οι αλλοδαποί/ες καταθέτουν πιστοποιητικό 
επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελ-
ληνικής Γλώσσας ΑΕΙ - προαιρετικό, εξαρτάται από την 
απόφαση του Τμήματος)

Οι φοιτητές/-τριες της από ιδρύματα της αλλοδαπής 
με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 9 που κατέχουν 
πτυχίο από αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών, απαλλάσ-
σονται της υποχρέωσης προσκόμισης πιστοποιητικού 
γλωσσομάθειας.

Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει 
να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον 
ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017.

8.3 Κριτήρια επιλογής
Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση 

τα ακόλουθα κριτήρια:
- Βαθμός πτυχίου / διπλώματος σε ποσοστό 25%
- Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, 

που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 
(μέσος όρος βαθμολογίας)

- Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προ-
βλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών σε ποσοστό 5%

- Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ως 
απαραίτητη προϋπόθεση σε επίπεδο που ορίζεται από 
τη Συνέλευση του Τμήματος, σε ποσοστό 15%

Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας απο-
δεικνύεται με τους εξής τρόπους:

α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του 
ν. 3149/2003,

β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο 
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημε-
δαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή 
διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου 
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί 
μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην 
αλλοδαπή.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν 
αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι 
υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει 
να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή 
μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκ-
δόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).

ε) Επαγγελματική εμπειρία στον τουριστικό κλάδο κατ’ 
ελάχιστον τριών (3) ετών. 

στ) Αξιολόγηση από επιτροπή του ΠΜΣ.
- Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας.
- Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική 

με το αντικείμενο του ΠΜΣ, σε ποσοστό 10%
- Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα σε 

ποσοστό 10%
- Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 5%
- Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 30%
- Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των ανωτέρω 

κριτηρίων ανήκει στην αρμοδιότητα της ΕΔΕ.
8.4 Κατάρτιση Πίνακα Αξιολόγησης
Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Επιλο-
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γής καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων 
και τον καταθέτει προς έγκριση στην ΕΔΕ.

Ειδικότερα:
α) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη 

κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
β) Απορρίπτει τους/τις υποψηφίους/-ες που δεν πλη-

ρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια (σε περίπτωση που 
έχουν τεθεί τέτοια).

γ) Καλεί σε συνέντευξη (εφόσον προβλέπεται) όσους/-
ες υποψηφίους/-ες αποφασισθεί να κληθούν. Η συνέ-
ντευξη πραγματοποιείται από τα Μέλη της οικείας Επι-
τροπής Επιλογής.

δ) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους/τις υποψηφίους/ες και 
εισηγείται την τελική επιλογή.

ε) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός 
πίνακας των επιτυχόντων/-ουσων εγκρίνεται και επικυ-
ρώνεται από την Ε.Δ.Ε. και αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του Τμήματος.

8.5 Εγγραφή επιλεγέντων/-εισων στο ΠΜΣ
Οι επιλεγέντες/-εισες εγγράφονται στο ΠΜΣ εντός της 

προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία προ-
σκομίζοντας για την εγγραφή τους τα δικαιολογητικά, 
που αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων 
φοιτητών/-τριων, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχό-
ντες/-ουσες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο 
αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις της παραγράφου 8 άρθρο 34 ν. 4485/2017, 
μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι (ένας/μία ανά 
Π.Μ.Σ. και ανά έτος) μετά από αίτησή τους σε Π.Μ.Σ. 
Τμήματος του Ιδρύματος που υπηρετούν συναφούς 
αντικειμένου με τον τίτλο σπουδών τους και του έργου 
που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: 
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 9 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

9.1 Χρονική διάρκεια φοίτησης (άρθρο 33 
ν. 4485/2017).

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδ. 
έτους

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί 
στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών, ορίζεται στα 6 (έξι) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

9.2 Αναστολή φοίτησης (άρθρο 33 παρ. 3 του 
ν. 4485/2017)

Ο/Η μεταπτυχιακός/-η φοιτητής/-τρια με αίτησή του 
μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης 
η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα 
εξάμηνα.

9.2.1 Διαδικασία αναστολής
Η διαδικασία αναστολής αναλύεται στα παρακάτω 

βήματα:
1. Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης, στην αρχή του 

ακαδημαϊκού εξαμήνου στην ΕΔΕ, στην οποία θα αναφέ-
ρονται οι λόγοι για τους οποίους αιτείται την αναστολή.

2. Σχετική αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ, όπου θα 
αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της αναστολής της φοί-
τησης αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται 
όλα τα σχετικά δικαιώματα του/της φοιτητή/-τριας.

Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται ξανά αυτομάτως μετά 
τη λήξη της αναστολής. Όσοι/ες μεταπτυχιακοί/ες φοι-
τητές/-τριες έχουν λάβει από τον Φορέα Εργασίας τους 
εκπαιδευτική άδεια για τη φοίτησή τους σε Π.Μ.Σ. δεν 
δικαιούνται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναστολή 
φοίτησης.

Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν 
προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια 
κανονικής φοίτησης.

9.3 Διαγραφή φοιτητή/-τριας
Η ΕΔΕ μετά την εισήγηση της ΣΕ, δύναται να αποφα-

σίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριων εάν:
- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών
- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημά-

των και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,
- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο 

ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, εκτός αν 
συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί και εξαιρετικοί λό-
γοι.

- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) κατά τη 
συγγραφή των εργασιών τους,

- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.
- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 

φοιτητών/-τριων.

Άρθρο 10
Πρόγραμμα Σπουδών

10.1 Πρόγραμμα μαθημάτων (άρθρο 32 παρ. 2 του 
ν. 4485/2017)

1. Το ΠΜΣ ξεκινά είτε το χειμερινό είτε το εαρινό εξά-
μηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

2. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής 
εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπου-
δών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωμα-
τικής εργασίας - εφόσον προβλέπεται.

3. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Διιδρυματικού ΠΜΣ διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ Εξάμηνο Π.Μ.

1. Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων 5

2. Σχεδιασμός και Βιωσιμότητα Τουριστικών Προορισμών 5

3. Τουριστική Οικονομική 5
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4. Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού 5

5. Διεθνές Τουριστικό Δίκαιο, Πιστοποιήσεις, Διεθνείς Οργανισμοί και Τουριστική Εκπαίδευση 5

6. Μάρκετινγκ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών 5

B’ Εξάμηνο
Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Π.Μ.

1. Τουριστική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 5

2. Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική 5

3. Διοίκηση Ξενοδοχειακών Λειτουργιών 5

4. Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων 5

5. Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων 5

6. Κοινωνικές Επιστήμες και Καταναλωτική Συμπεριφορά στον Τουρισμό 5

B’ Εξάμηνο
Κατεύθυνση: Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας

Π.Μ.

1. Ευεξία και Ποιότητα Ζωής: Νέες Ανάγκες και Υπηρεσίες στον Τουρισμό Υγείας 5

2. Ιαματικός - Θερμαλιστικός Τουρισμός 5

3. Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας και Φροντίδας Υγείας 5

4. Προσβάσιμος Τουρισμός (Τουρισμός ΑΜΕΑ) 5

5. Δίκτυα Επιχειρήσεων (Clusters) και Διαχείριση Υπηρεσιών Τουρισμού Υγείας 5

6. Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων 5

Γ’ Εξάμηνο Π.Μ.

1. Διπλωματική Εργασία 30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90

4. Οι Ειδικεύσεις οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισ-
σότερες από τρεις (3)-άρθρο 32 παρ. 2δ.

5. Τα μαθήματα, το περιεχόμενό τους και οι πιστωτι-
κές μονάδες (ECTS) εκάστου εξ αυτών, καθώς και της 
διπλωματικής εργασίας, η ένταξή τους σε ομάδα υπο-
χρεωτικών, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών, επιλογής, προ-
αιρετικών, ή προαπαιτούμενων για την παρακολούθηση 
άλλων μαθημάτων.

6. Οι πρακτικές ασκήσεις
Οι πρακτικές ασκήσεις εστιάζουν στην εφαρμογή 

μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες φοιτητών και ερευνητική εργασία.

7. Η δυνατότητα παρακολούθησης από τους μετα-
πτυχιακούς φοιτητές και τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες 
μαθημάτων άλλης Ειδίκευσης του ίδιου προγράμματος 
ή μαθημάτων από άλλα Π.Μ.Σ.

Οι φοιτητές του ίδιου προγράμματος μπορούν να 
παρακολουθήσουν πέραν της κατεύθυνσης που έχουν 
εγγραφεί και την άλλη κατεύθυνση Ειδίκευσης του ίδιου 
προγράμματος.

8. Ο αριθμός των μαθημάτων θα πρέπει να δηλώνεται 
σε κάθε εξάμηνο.

9. Το σύνολο των μαθημάτων είναι 12 για κάθε κα-
τεύθυνση. Το πρώτο εξάμηνο είναι κοινό και για τις δύο 
κατευθύνσεις και περιλαμβάνει 6 υποχρεωτικά μαθήμα-
τα. Στο Β εξάμηνο κάθε κατεύθυνση έχει 6 υποχρεωτικά 
μαθήματα.

10. Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλει 
κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής και μεταπτυχιακή φοιτή-
τρια για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ.

Στο σύνολο του μαθήματος απαιτούνται 25 ώρες φόρ-
του εργασίας ανά πιστωτική μονάδα, δηλ. 125 ώρες ερ-
γασίας το εξάμηνο. Συνεπώς, ο συνολικός φόρτος που 
απαιτείται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ είναι 11.250 ώρες 
μαζί με την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (δηλ. 
90 πιστωτικές μονάδες επί 125 ώρες ανά μάθημα).

11. Κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες των Προγραμμάτων.

12. Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω ΤΠΕ 
στη διδασκαλία και την επικοινωνία με τους φοιτητές 
(Χρήση πλατφόρμας επικοινωνίας moodle μέσω e- class).

10.2 Γλώσσα διδασκαλίας (άρθρο 32 παρ. 2στ του 
ν. 4485/2017)

Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος και εκπό-
νησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική. Κατ΄ 
εξαίρεση και υπό προϋποθέσεις μπορεί με απόφαση 
της Ε.Δ.Ε., να εκπονηθεί η διπλωματική εργασία σε άλλη 
επίσημη γλώσσα της Ε.Ε.

10.3 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Προγράμματος
Στην αρχή κάθε εξαμήνου και πριν την έναρξη των 

μαθημάτων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. το 
ετήσιο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Προγράμματος, 
το οποίο έχει επιμεληθεί ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια 
του Π.Μ.Σ. και έχει εγκριθεί από την ΕΔE και το οποίο 
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περιλαμβάνει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των 
διδακτικών περιόδων, τις περιόδους εξετάσεων, τις αργί-
ες κ.λπ.. Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του προγράμματος 
μεταπτυχιακών σπουδών εναρμονίζεται κατά το δυνα-
τόν με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο των προπτυχιακών 
προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος. Στην αρχή 
κάθε περιόδου ανακοινώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα 
της περιόδου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ημέρες και 
οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, οι ημερομηνίες 
άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων κ.λπ..

10.4 Ημερομηνίες εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων
Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, πριν την 

έναρξη των μαθημάτων καθορίζονται και αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ του Τμήματος/Ιδρύματος οι 
ημερομηνίες εγγραφής των φοιτητών και φοιτητριών, 
καθώς και η διαδικασία δηλώσεων των μαθημάτων που 
θα επιλέγονται σε κάθε εξάμηνο.

10.5 Διάρκεια Μαθημάτων
Για την ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος 

απαιτούνται δέκα έως δεκατρείς ενότητες εκπαίδευσης 
και μάθησης (συμπεριλαμβάνονται σε αυτές διαλέξεις, 
θεωρητικές εισηγήσεις, εργαστηριακές δράσεις, συμ-
μετοχές σε έρευνα πεδίου κ.λπ.). Το εν λόγω ΠΜΣ πε-
ριλαμβάνει μαθήματα με 11 ενότητες εκπαίδευσης και 
μάθησης ανά εξάμηνο και η διάρκεια εκάστης ενότητας 
ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.

10.6 Ημέρες Μαθημάτων
Για την υποβοήθηση μεταπτυχιακών φοιτητών και φοι-

τητριών που έχουν παράλληλη επαγγελματική απασχό-
ληση, μαθήματα δύναται να διεξάγονται όλες τις ημέρες 
της εβδομάδας.

10.7 Αναπληρώσεις μαθημάτων
Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προ-

βλέπεται η έγκαιρη αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και 
η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
ΠΜΣ.

10.8 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (άρθρο 30 παρ. 3 του 
ν. 4485/2017)

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης και 
δυνητικά με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη 
διάρκεια των εξαμήνων ως ακολούθως:

• διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε 
ποσοστό έως 35% συνολικά στο πρόγραμμα διδασκα-
λίας (παρ. 3, αρ. 30, ν. 4485/2017 - προαιρετικά) με το 
ανωτέρω ποσοστό να μπορεί να ποικίλλει ανά μάθημα.

• Για τις ανάγκες του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί 
η ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle (Modular Object 
Oriented Developmental Learning Environment) καθώς 
και το ενσωματωμένο σε αυτήν εργαλείο Big Blue Button 
(BBB) είναι λογισμικό διαχείρισης μαθημάτων για τη διε-
ξαγωγή μαθημάτων μέσω του διαδικτύου. Η διαδικασία 
της τηλε-εκπαίδευσης χρησιμοποιεί βίντεο, ήχο και μέσα 
μετάδοσης μεταβαλλόμενης ταχύτητας. Η μαθησιακή 
προσέγγιση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα 
ενσωμάτωσης ποικίλων μορφών επικοινωνίας διδάσκο-
ντα-εκπαιδευομένων (διδακτικό υλικό, ανάρτηση και αξι-
ολόγηση εργασιών, εικόνες, χρησιμοποίηση εργαλείων 
πίνακα κ.λπ.), την ενεργή συμμετοχή των σπουδαστών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία (συγχρονισμένη συζήτη-
ση, δυνατότητα χρησιμοποίησης κάμερας από όλους 
τους συμμετέχοντες και δημιουργία ομάδων συνεργασί-
ας) καθώς και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, συνεργα-
τικότητας και ευελιξίας όλων των συμμετεχόντων κατά 
την εκπαιδευτική διαδικασία.

• Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη, η βιβλιογραφία και 
ο τρόπος εξέτασης του κάθε μαθήματος καθορίζονται 
αποκλειστικά από τον διδάσκοντα, ο οποίος είναι υπεύ-
θυνος του μαθήματος.

• Το χρονοδιάγραμμα των διαλέξεων και το περίγραμ-
μα κάθε μαθήματος ανακοινώνονται εγκαίρως από τη 
Γραμματεία μετά από συνεννόηση με τους διδάσκοντες.

• Με απόφαση της ΕΔΕ μπορούν να αναγνωρισθούν 
διδακτικές μονάδες από άλλο ΠΜΣ του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου ή από άλλα συνεργαζόμενα ΑΕΙ.

10.9 Όρια απουσιών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοι-

τήτριες υποχρεούνται να παρακολουθούν όλες τις δρα-
στηριότητες του Π.Μ.Σ. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ή 
μία μεταπτυχιακή φοιτήτρια θεωρείται ότι έχει παρακο-
λουθήσει κάποιο μάθημα (και επομένως έχει δικαίωμα 
συμμετοχής στις εξετάσεις) μόνον αν έχει παρακολου-
θήσει τουλάχιστον το 75% των ωρών της διδασκαλίας 
του μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή και 
παρακολούθηση διαπιστώνεται με ευθύνη των διδασκό-
ντων και διδασκουσών των μαθημάτων.

Σε περίπτωση ασθένειας, ή άλλου σοβαρού κωλύμα-
τος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν το δικαίωμα να 
δικαιολογήσουν απουσίες οι οποίες ξεπερνούν το 30% 
των συνολικών ωρών ανά μάθημα εξαμήνου, προσκομί-
ζοντας υποχρεωτικά τα ανάλογα αποδεικτικά. Απουσίες, 
οι οποίες υπερβαίνουν το 50% των συνολικών διδακτι-
κών ωρών ενός μαθήματος δεν δικαιολογούνται και ο 
φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει το μάθημα 
στο αντίστοιχο εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού 
έτους. Για τα προαναφερόμενα, μετά από αίτηση των 
ενδιαφερομένων, αποφαίνεται η Ειδική Δια-τμηματική 
Επιτροπή.

Άρθρο 11 
Διδάσκοντες/-ουσες στο ΠΜΣ /
Ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος

Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν/μία ή περισσότε-
ρους/-ες διδάσκοντες/-ουσες. Σε κάθε μάθημα ορίζεται 
από την ΕΔΕ ένας/μια διδάσκων/-ουσα ως υπεύθυνος/-
η συντονιστής/-τρια του μαθήματος. Η ανάληψη διδα-
σκαλίας μαθήματος στο Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 36 ν. 4485/2017.

Επιπλέον, κατόπιν απόφασης της ΕΔΕ και στο πλαίσιο 
της κείμενης νομοθεσία, μπορούν:

- να οριστούν οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η δια-
δικασία πρόσκλησης από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, 
καθώς και οι ειδικότεροι όροι απασχόλησης και κάθε 
θέμα σχετικό με τους επισκέπτες/-τριες διδάσκοντες/-
ουσες.

- να οριστούν οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής ομότιμων καθηγητών ή υπηρετησάντων 
μελών ΔΕΠ σε ΠΜΣ (άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4485/2017).
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Σε κάθε περίπτωση, η ανάθεση διδασκαλίας των μαθη-
μάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφασίζε-
ται από την Ε.Δ.Ε., ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.

11.1 Υποχρεώσεις Διδασκόντων/-ουσων
Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων/-ουσων περιλαμ-

βάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος, 
του συνοπτικού περιεχομένου και τίτλου των διαλέξε-
ων με παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, του τρόπου 
εξέτασης του μαθήματος, η επίβλεψη της διπλωματικής 
εργασίας, η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/- 
κές φοιτητές/-τριες.

Άρθρο 12
Αξιολόγηση επίδοσης στα μαθήματα

Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με γραπτή ή 
προφορική εξέταση, εργασία, ή συνδυασμό των παρα-
πάνω, καθώς επίσης και με απαλλακτική εργασία.

Ο καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας αξιο-
λόγησης των φοιτητών/-τριων σε ένα μάθημα, αποτε-
λεί αποκλειστική ευθύνη του/της διδάσκοντος/-ουσας, 
στον/ην οποίο/α από τη ΕΔΕ έχει ανατεθεί η διδασκαλία 
του μαθήματος.

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα 
γίνεται σε πλήρη ανεξαρτησία από τα άλλα μαθήματα 
και αποτελεί παράγωγο της αντικειμενικής εκτίμησης 
της απόδοσης του φοιτητή ή της φοιτήτριας στο συγκε-
κριμένο μάθημα (εργασίες, εξετάσεις, κ.λπ.). Τα κριτήρια 
αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισμένα, γνωστοποι-
ούνται στην αρχή του ακαδ. εξαμήνου από τον/την διδά-
σκοντα/-ουσα- υπευθύνου/συντονιστή του μαθήματος 
και αναγράφονται επίσης στην φόρμα περιγραφής (πε-
ρίγραμμα) του κάθε μαθήματος που είναι αναρτημένη 
στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το 
σύνολο των επιδόσεων του φοιτητή ή της φοιτήτριας σε 
συγκεκριμένους τομείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις) σύμφω-
να με τις οδηγίες που παρέχει ο διδάσκων ή η διδάσκου-
σα στην αρχή του εξαμήνου. Ο ελάχιστος αποδεκτός 
βαθμός μαθήματος είναι το πέντε (5,00), με ανώτερο 
το δέκα (10,00).

Άρθρο 13
Εξεταστικές περίοδοι

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι δύο: Ιανουαρίου / Φε-
βρουαρίου και Μαΐου / Ιουνίου και εναρμονίζονται κατά 
το δυνατόν με τις εξεταστικές περιόδους των προπτυ-
χιακών προγραμμάτων σπουδών, όπως αυτές ορίζονται 
κάθε φορά στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος.

Σχετικά με την προθεσμία κατάθεσης αποτελεσμάτων 
εξέτασης μαθημάτων από τους/τις Διδάσκοντες/ουσες 
ισχύουν τα προβλεπόμενα κάθε φορά στο Ακαδημαϊκό 
Ημερολόγιο του Ιδρύματος.

Σε περίπτωση που φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει σε 
ένα μάθημα, μπορεί να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό 
στην (επαναληπτική) εξεταστική περίοδο του Σεπτεμ-
βρίου.

Όταν η αποτυχία αφορά δύο ή τρία μαθήματα τότε ο 
φοιτητής υποχρεούται να εγγραφεί πάλι στα συγκεκριμέ-
να μαθήματα και να παρακολουθήσει τις διαλέξεις κατά 

τη διάρκεια των αντίστοιχων εξαμήνων του επόμενου 
ακαδημαϊκού έτους. Σε αυτή τη περίπτωση, ο μεταπτυχι-
ακός φοιτητής δεν υποχρεούται στην καταβολή επιπλέον 
ποσού διδάκτρων.

Όταν η αποτυχία αφορά τέσσερα ή περισσότερα μα-
θήματα κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 
τότε ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα μετά 
από αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Δ.Ε..

Αν ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια αποτύχει στην 
εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων στην τελευταία εξε-
ταστική που έχει δικαίωμα να συμμετέχει, βάσει του 
Κανονισμού, ούτως ώστε να σύμφωνα με τον παρόντα 
Κανονισμό να θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς το Πρόγραμμα, εξετάζεται ύστερα από αίτησή 
του, στην ίδια εξεταστική περίοδο, από τριμελή επιτρο-
πή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι/ες έχουν το ίδιο 
ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο/α 
μάθημα/μαθήματα και ορίζονται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/η 
της εξέτασης του κάθε μαθήματος διδάσκων/ουσα (παρ. 
6 άρθρο 34 ν. 4485/2017). Εάν ο φοιτητής ή η φοιτήτρια 
δεν υποβάλει αίτηση εντός των προβλεπόμενων από το 
Τμήμα χρονικών ορίων ή εάν αποτύχει στην εξέταση από 
την τριμελή επιτροπή, τότε ενδέχεται να οδηγηθεί σε εκ 
νέου παρακολούθηση του μαθήματος εφόσον δεν υπάρ-
χει υπέρβαση του ανωτάτου χρονικού ορίου του ΠΜΣ.

Άρθρο 14
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία -
Επιβλέποντες/-ουσες Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας

Στο τρίτο εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η 
εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο/Η μεταπτυχιακός /ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα 
υποβολής θέματος, εφόσον έχει ολοκληρώσει με επιτυ-
χία τα μαθήματα του δεύτερου εξαμήνου του ΠΜΣ. Υπο-
βάλλει αίτηση στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος 
τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η 
επιβλέπων/-ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προ-
τεινόμενης εργασίας, στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.. Η 
Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. προωθεί την αίτηση στην Ειδική 
Δια-τμηματική Επιτροπή.

14.1 Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας
Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από την αίτηση 

του/της ενδιαφερόμενου/ης στην οποία αναγράφεται, 
ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η 
προτεινόμενος/η επιβλέπων/-ουσα και επισυνάπτεται 
περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την 
επιβλέποντα/-ουσα αυτής και συγκροτεί την τριμελή 
εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα 
από τα μέλη της οποίας είναι και ο/η επιβλέπων/-ουσα 
(παρ. 4, άρ. 34, ν. 4485/2017).

Κάθε διδάσκων/-ουσα του Π.Μ.Σ. μπορεί να αναλαμ-
βάνει την επίβλεψη έως δύο διπλωματικών εργασιών 
ανά έτος.

Ο/Η Επιβλέπων/-ουσα της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας μπορεί να είναι Μέλος ΔΕΠ Α΄ ή Β΄ βαθμί-
δας ή Γ Βαθμίδας, ο οποίο διδάσκει στο ΠΜΣ.
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Τα λοιπά δύο Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτρο-
πής μπορούν να προέρχονται από όλες τις κατηγορίες 
διδασκόντων/-ουσων που έχουν αναλάβει αυτοδύναμο 
διδακτικό έργο στο ΠΜΣ σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
ν. 4485/2017. Τα Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επι-
τροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική 
ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας 
άσκησης καθηκόντων επίβλεψης επί μακρό χρονικό διά-
στημα ή ύπαρξη άλλου σπουδαίου λόγου, η ΕΔΕ, δύναται 
να προβεί κατόπιν αιτιολόγησης της απόφασής της, στην 
αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/-ουσας ή Μέλους 
της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι 
πρωτότυπο. Ο τρόπος συγγραφής και εκπόνησης της 
ΜΔΕ έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές, περιλαμβάνεται 
σε απόφαση της ΕΔΕ και είναι αναρτημένος στην ιστο-
σελίδα του Π.Μ.Σ.

Ο σχεδιασμός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας κάθε φοιτητή/-τριας γίνεται με ευθύνη του/της 
Επιβλέποντος/-ουσας. Σημειώνεται επίσης ότι με ευθύνη 
του/της Επιβλέποντος/-ουσας και του/της μεταπτυχια-
κού/ής φοιτητή/-τριας όλες οι μεταπτυχιακές εργασίες 
θα πρέπει να αποδέχονται τις αρχές Ακαδημαϊκής Δεο-
ντολογίας και ηθικής της έρευνας του Ιδρύματος.

14.2 Γλώσσα συγγραφής (άρθρο 32 παρ. 2 περιπτ. στ’ 
του ν. 4485/2017)

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική. Είναι δυνατή, 
κατόπιν σχετικού αιτήματος και έγκρισης από την ΕΔΕ, η 
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας σε γλώσσα διάφο-
ρη της ελληνικής. Κατ’ εξαίρεση και υπό προϋποθέσεις 
μπορεί με απόφαση της Ε.Δ.Ε., να εκπονηθεί η διπλωμα-
τική εργασία σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ε.Ε.

14.3 Εξέταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
(άρθρο 34, παρ. 4 του ν. 4485/2017)

Για να εγκριθεί η εργασία, ο/η μεταπτυχιακός/-η φοι-
τητής/-τρια οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της Τρι-
μελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Μετά το πέρας της περιόδου συγγραφής της Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας και έπειτα από τη σύμ-
φωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/-ουσας, οι φοιτητές/-
τριες παραδίδουν ηλεκτρονικώς ή εντύπως αντίτυπό 
της στα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Επισημαίνεται 
ότι η κατάθεση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας στα Μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να γίνεται 
τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής 
περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα Μέλη της Εξετα-
στικής Επιτροπής έχουν τη δυνατότητα παραπομπής της 
εξέτασης σε επόμενη εξεταστική περίοδο.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτή-
τριες υποχρεούνται επίσης να καταθέσουν στη Γραμμα-
τεία του Π.Μ.Σ. πριν την υποστήριξη, υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία θα αναφέρουν τα ακόλουθα: «Είμαι συγγρα-
φέας αυτής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
και κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία 
της είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην 

εργασία. Επίσης, έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από 
τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων ή ιδεών, είτε αυτές 
αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης, βε-
βαιώνω ότι αυτή η εργασία προετοιμάστηκε από εμένα 
προσωπικά, ειδικά για τη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία».

Η έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας προϋποθέτει 
την υποστήριξή της ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής 
(παρ. 4 άρθρο 34 ν. 4485/2017). Ακολουθείται η εξής 
διαδικασία (απόφαση της υπ’ αριθμ. 10/5.11.2015/θέμα 
2.1.8 Συνεδρίασης της Συγκλήτου):

Α) Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει για 
την εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας. Συνεδριάζει νο-
μίμως, μόνο όταν παρευρίσκονται και τα τρία Μέλη της 
(εδάφιο 5 παρ. 1 άρθρο 14 ν. 2690/1999). Κατά την ημέ-
ρα της συνεδρίασης, τα Μέλη της Τριμελούς Επιτροπής 
ανταλλάσσουν απόψεις, υποβάλλουν ερωτήσεις στον 
εξεταζόμενο ή την εξεταζόμενη, ακολούθως αποφαί-
νονται για τον τελικό αξιολογικό βαθμό, συντάσσουν 
το σχετικό έντυπο αξιολογικής κρίσης, το υπογράφουν 
και σε επόμενο χρόνο το παραδίδουν στη Γραμματεία. 
Η ημέρα της εξέτασης καθορίζεται από την Τριμελή Επι-
τροπή. Για την έγκριση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας απαιτείται σωρευτικά: α) η σύμφωνη γνώμη 
των 2/3 των Μελών της Επιτροπής και β) ο μέσος όρος 
της βαθμολογίας των τριών μελών της επιτροπής να είναι 
ίσος ή μεγαλύτερος του πέντε (5), εκτός εάν στον Κανο-
νισμό του Π.Μ.Σ. ορίζεται ελάχιστος βαθμός επιτυχίας 
ανώτερος του πέντε (5). Η Μεταπτυχιακή Διπλωματι-
κή Εργασία βαθμολογείται από μηδέν (0,00) έως δέκα 
(10,00).

Β) Η εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργα-
σίας περιλαμβάνει ως απαραίτητο συστατικό στοιχείο τη 
δημόσια παρουσίασή της. Απαιτείται υποχρεωτικά και τα 
τρία (3) μέλη της εξεταστικής επιτροπής να είναι παρό-
ντες/παρούσες την ώρα της εξέτασης-παρουσίασης. Σε 
περίπτωση δε που σε αυτήν μετέχουν Εξωτερικά Μέλη 
(μέλη άλλων Ιδρυμάτων), δίνεται η δυνατότητα τηλεδι-
άσκεψης για τη διευκόλυνση των Εξωτερικών Μελών 
(σχετική η υπ’ αριθμ. φ122.1/42/23076/β2/24.2.2011, 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 433/17.3.2011, τ.Β΄).

Η εγκεκριμένη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργα-
σία, μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων που 
προτείνει η Επιτροπή, και πριν την καθομολόγηση του 
φοιτητή ή της φοιτήτριας κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη 
του Π.Α. σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της διαδικτυακής 
Πύλης της Βιβλιοθήκης και αναρτάται στον ιστότοπο 
της οικείας Σχολής (άρθρο 34, παράγραφος 5, νόμος 
4485/2017). Ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο κατατίθεται στη 
Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης υπάρχει η δυνα-
τότητα επανυποβολής της, εντός χρονικού ορίου τριών 
μηνών, αφού βελτιώσει την εργασία ο/η μεταπτυχια-
κός/ή φοιτητής/τρια σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της 
Επιτροπής.

Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μετά τη 2η υποβολή, 
ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποκλείεται από τη 
χορήγηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
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Άρθρο 15
Πρακτική Άσκηση

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοι-
τήτριες δύνανται να πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση 
και να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα όπως 
π.χ. ERASMUS+, Horizon 2020 κ.λπ., σύμφωνα με το Πρό-
γραμμα Σπουδών τους και την κείμενη νομοθεσία ως 
παράπλευρη δραστηριότητα.

Οι υποχρεώσεις και οι δράσεις τους, σε κάθε περίπτω-
ση καθορίζονται από τη ΕΔΕ του ΔΠΜΣ και τη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Άρθρο 16 
Τελικός Βαθμός

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται από τους βαθμούς 
των μαθημάτων του Προγράμματος και τον βαθμό της 
μεταπτυχιακής εργασίας.

O φοιτητής μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα 
σπουδών και να ανακηρυχθεί διπλωματούχος του ΔΠΜΣ, 
αφού συμπληρώσει καταρχήν τα τρία πλήρη εξάμηνα 
από την πρώτη εγγραφή του στο ΔΠΜΣ.

Οι σπουδές στο ΔΠΜΣ ολοκληρώνονται με την επιτυχή 
περάτωση των μαθημάτων (παρακολούθηση και εξέ-
ταση σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω), με τα οποία 
ο φοιτητής συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον 36 διδακτικές 
μονάδες ή 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS), που αναλύο-
νται ως εξής:

• 24 δ.μ. ή 48 π.μ. από υποχρεωτικά μαθήματα
• 6 δ.μ. ή 12 π.μ. από τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 

μαθήματα,
• 6 δ.μ. ή 30 π.μ. από τη διπλωματική εργασία.
Ο βαθμός του πτυχίου υπολογίζεται αριθμητικά ως ο 

σταθμικός μέσος όρος των βαθμών που συγκέντρωσε 
ο φοιτητής σε όλα τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε 
επιτυχώς και τα οποία θεωρούνται αναγκαία για την ολο-
κλήρωση των σπουδών

Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται ως μέσος όρος των 
βαθμών των μαθημάτων αλλά η διπλωματική υπολογί-
ζεται με συντελεστή 2.

Ο βαθμός του διπλώματος συνοδεύεται με το χαρα-
κτηρισμό:

• Άριστα, για βαθμό από 8,50 έως 10,00
• Λίαν Καλώς, για βαθμό από 6,50 έως 8,50 (μη συμπε-

ριλαμβανομένου)
• Καλώς, για βαθμό από 5,00 έως 6,50 (μη συμπερι-

λαμβανομένου)

Άρθρο 17 
Αξιολόγηση του ΠΜΣ

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγη-
ση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος/-ουσας από 
τους μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες,, οι οποίοι/ες, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εσωτερικό σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος, με τη λήξη κάθε 
μαθήματος αξιολογούν συνολικά το μάθημα ως προς το 
περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, τα προτεινόμενα 
συγγράμματα κ.τ.λ. (άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4485/2017).

Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του απερ-
χόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογι-
σμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και των 
λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., με στόχο την ανα-
βάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού, την βελτιστοποίηση των υφι-
στάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση 
των διαθέσιμων πόρων του ΠΜΣ, ο οποίος κατατίθεται 
στην Ε.Δ.Ε. (άρθρο 44 παρ. 2 του ν. 4485/2017). Ο εν 
λόγω απολογισμός με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλ-
λεται αμελλητί στα μέλη της ΕΣΕ (άρθρο 44, παρ. 5 του 
ν. 4485/2017).

Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής 
αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης 
της ποιότητας με ευθύνη της ΑΔΙΠ, οι οποίες προβλέπο-
νται στο ν. 4009/2011 (Α΄ 189), εξωτερική ακαδημαϊκή 
αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. κάθε Σχολής, διενεργεί εξαμελής 
Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.). (άρθρο 
44, παρ. 3 του ν. 4485/2017).

Έχει θεσπιστεί στο Ίδρυμα η ακόλουθη διαδικασία τα-
κτικής εσωτερικής αλλά και εξωτερικής αξιολόγησης. Οι 
φοιτητές/-τριες με τη λήξη κάθε μαθήματος αξιολογούν 
συνολικά το μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο 
διδασκαλίας, τα προτεινόμενα συγγράμματα μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος διασφάλισης ποιότητας 
της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Π.Α.. Σύμφω-
να με τη συγκεκριμένη διαδικασία, οι φοιτητές/-τριες 
λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα (e- mail) με τη λίστα 
των μαθημάτων που έχουν δηλώσει στο τρέχον εξάμη-
νο. Κάθε μάθημα είναι ένας σύνδεσμος (link) προς το 
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος. Η συλλογή 
και η διαχείριση των ερωτηματολογίων του φοιτητι-
κού δυναμικού υλοποιείται σε ένα μοντέρνο, φιλικό και 
ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον, το οποίο διασφαλίζει 
την απαραίτητη ανωνυμία.

Στο πληροφοριακό σύστημα έχουν πρόσβαση ο/η 
Διευθυντής/-τρια και όλοι οι Διδάσκοντες/-ουσες των 
Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς μέσω αυτού 
έχουν διαρκή ενημέρωση για τα αποτελέσματα της δι-
αδικασίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων 
τους.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. διετία ή τριετία) και 
με ευθύνη του/της Διευθυντή/-τριας του Π.Μ.Σ. συλλέ-
γονται στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση του 
προγράμματος μαθημάτων και του περιεχομένου τους 
μεταξύ του οικείου Π.Μ.Σ. και άλλων αντίστοιχων Π.Μ.Σ. 
που προσφέρονται από Ιδρύματα του εσωτερικού και 
εξωτερικού γνωστά για την πρωτοπορία τους.

Άρθρο 18
Πόροι και δαπάνες -Τέλη φοίτησης - 
υποτροφίες και βραβεία

18.1 Πόροι (άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 4485/2017)
Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. μπορεί να προέρχεται 

από:
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζό-

μενων του φορέων (άρθρο 43, ν. 4485/2017),
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων,
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γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθε-
τείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών, 
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία (άρθρο 37 παρ. 1 του 

ν. 4485/2017).
Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα λει-

τουργικά έξοδα ενός Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολοκλή-
ρου από τις ως ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης, μέρος 
των λειτουργικών του εξόδων μπορεί να καλύπτεται από 
τέλη φοίτησης (άρθρο 37 παρ. 2 του ν. 4485/2017).

18.2 Δαπάνες (άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4485/2017)
Η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον 

Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται ως εξής:
α) Εβδομήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα 

του προγράμματος τα οποία κατανέμονται σε δαπάνες 
διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, 
μετακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, 
χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και 
λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες αποζημίωσης του τακτικού 
διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των 
Ιδρυμάτων αφορά σε εργασία που υπερβαίνει τις κατά 
νόμο υποχρεώσεις τους.

β) Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών 
εξόδων του Ιδρύματος, με προτεραιότητα στην κάλυψη 
των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη 
φοίτησης (άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4485/2017).

Η παραπάνω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση 
δωρεάς, κληροδοτήματος ή χορηγίας για συγκεκριμένο 
σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις (άρθρο 37 
παρ. 5 του ν. 4485/2017).

Το Τμήμα οφείλει ετησίως να δημοσιεύει, με ανάρτηση 
στην ιστοσελίδα του, απολογισμό εσόδων - εξόδων, με 
αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία, 
και ιδίως του ύψους των τελών φοίτησης, των αμοιβών 
των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. και του αριθμού των δι-
δασκόντων που τις εισέπραξαν. (άρθρο 37 παρ. 6 του 
ν. 4485/2017).

18.3 Τέλη φοίτησης (άρθρο 35 του ν. 4485/2017)
Οι μεταπτυχιακοί/-κές φοιτητές/-τριες υποχρεούνται 

στην καταβολή τελών φοίτησης.
Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το 

σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 
3.000 ευρώ, κατανεμημένο σε δόσεις, σε προκαθορισμέ-
νες ημερομηνίες, εγκαίρως γνωστοποιημένες.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λο-
γαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ο οποίος είναι 
αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/-τριες οφείλουν να εξο-
φλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση οριστικής διακοπής φοίτησης ή δια-
γραφής για οποιαδήποτε λόγο, τα ήδη καταβληθέντα 
δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προ-
βλέπονται, οι φοιτητές/-τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το ει-
σόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν 
ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό 
το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου 
διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα 
πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχε-
ται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτη-
τές/-τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του 
τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των 
φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.

Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, 
επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυ-
τούς/-ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβά-
νονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνά-
μει της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 
του ν. 4485/2017 τα εισοδήματα του τελευταίου φορολο-
γικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο 
Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται 
από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα από 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτη-
τών/τριών στο Π.Μ.Σ.. Η οικονομική κατάσταση υπο-
ψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη 
επιλογής σε Π.Μ.Σ..

Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν 
δικαιούνται απαλλαγή.

Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών υποχρε-
ώσεων είναι δυνατή η προσωρινή αναστολή φοίτησης 
ή η διαγραφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το 
Πρόγραμμα, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος.

18.4 Υποτροφίες και βραβεία
Το ΠΜΣ δύναται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών 

βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτρι-
ες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕ 
στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υποτροφιών, τα 
δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών 
και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων 
(παρ. 4 άρθρο 35 ν. 4485/2017)

Οι υποτροφίες χορηγούνται βάσει αντικειμενικών κρι-
τηρίων και πρέπει να εγγράφονται στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. Κριτήρια χορήγησής τους 
μπορεί να δυνητικά είναι και ο μέσος όρος βαθμολογίας 
του προηγούμενου εξαμήνου, κ.λπ..

Οι υποτροφίες - βραβεία θα χορηγούνται σε όσους 
ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη δι-
πλώματος έως και δύο χρόνια μετά το ακαδημαϊκό έτος 
εγγραφής τους (δηλαδή έως την αντίστοιχη εξεταστική 
περίοδο του Σεπτεμβρίου) σύμφωνα με το ενδεικτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών. Το ποσό και ο αριθμός των δι-
καιούχων θα καθορίζεται από την Ειδική Δια-τμηματική 
Επιτροπή.

Το Π.Μ.Σ. δύναται επίσης να χορηγεί βραβεία σε φοιτη-
τές και φοιτήτριες με εξαιρετικές επιδόσεις, σύμφωνα με 
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κριτήρια και διαδικασία που προβλέπεται με απόφαση 
της ΕΔΕ.

Άρθρο 19 
Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. έχει την ιστοσελίδα του στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα, ή και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα 
κρίνει η ΕΔΕ. Η επίσημη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ενημε-
ρώνεται διαρκώς και παρέχει όλες τις πληροφορίες του 
Προγράμματος. Αποτελεί τον επίσημο χώρο ενημέρω-
σης των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. Στην 
ιστοσελίδα αναρτάται και το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 
του Π.Μ.Σ..

Άρθρο 20
Καθομολόγηση και Απονομή
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

20.1 Καθομολόγηση
Ο τύπος του κείμενου καθομολόγησης των αποφοίτων 

του ΠΜΣ καθορίζεται σύμφωνα με την απόφαση της 
Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος.

20.2 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Καινοτομία και Επιχειρηματικό-

τητα στον Τουρισμό» απονέμεται το σχετικό δίπλωμα.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 

σε μεταπτυχιακό/η φοιτητή/- τρια του οποίου ο τίτλος 
σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής 
δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανι-
σμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρη-
σης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 
δημόσιο έγγραφο.

Ο τύπος του καθορίστηκε σύμφωνα με την απόφαση 
της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύμα-
τος. Υπογράφεται από τον/την Πρύτανη/ι, τον/την Πρόε-
δρο του Τμήματος και τον/την Γραμματέα του Τμήματος 
ή τους/τις νόμιμους/- ες αναπληρωτές/-τριες τους. Σε 
περίπτωση Διαπανεπιστημιακού ή Διιδρυματικού Δ.Μ.Σ. 
στον τίτλο αναφέρονται τα Α.Ε.Ι. και τα Τμήματα που απο-
νέμουν το δίπλωμα, τα τυχόν εμβλήματα των ιδρυμάτων 
ενώ υπογράφεται από τα αντίστοιχα όργανα του Ιδρύμα-
τος το οποίο έχει αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη του 
Π.Μ.Σ. Στον απόφοιτο ή στην απόφοιτη του Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν 
από την απονομή, Βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση του Προγράμματος.

Ο/Η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
δικαιούται να πάρει δωρεάν 2 αντίγραφα του Διπλώμα-
τος καθώς και Παράρτημα Διπλώματος.

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χο-
ρηγείται και σε Περγαμηνή, αν τούτο ζητηθεί από τον 
ίδιο ή την ίδια με την καταβολή της αξίας της η οποία 
καθορίζεται κάθε φορά αρμοδίως.

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/-τριες οφείλουν να 
έχουν ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλες τις ακαδημαϊκές 
υποχρεώσεις του Προγράμματος και να έχουν εξοφλήσει 
όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, προκειμένου να 
λάβουν το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και 

τυχόν υποχρεώσεις τους προς τη Φοιτητική Μέριμνα και 
τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

20.3 Παράρτημα Διπλώματος
Σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του ν. 3374/2005 

και την υπουργική απόφαση Φ5/89656/Β3/13.8.2007 
(ΦΕΚ 1466/13.8.2007 τ.Β΄) τα Π.Μ.Σ. οφείλουν να οργα-
νώνονται με βάση το σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων.

Ως εκ τούτου, στα Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών που χορηγούνται από το Π.Α. επισυνάπτεται υπο-
χρεωτικά το προβλεπόμενο Παράρτημα Διπλώματος το 
οποίο αποτελεί επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γε-
νικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το 
καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με 
επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών 
ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγούν 
τα Ιδρύματα. Το εν λόγω έγγραφο εκδίδεται αυτομάτως 
και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική 
και στην αγγλική γλώσσα.

(Επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματος 
Διπλώματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, στο Πα-
ράρτημα -2- του παρόντος Κανονισμού).

20.4 Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η καθομολόγηση και απονομή των Διπλωμάτων Με-

ταπτυχιακών Σπουδών γίνεται δημόσια σε ειδική τελετή 
ενώπιων των Πρυτανικών Αρχών και του/της Προέδρου 
του Τμήματος ή του/της Αναπληρωτή/-τριας του και 
συγχρόνως με την απονομή των πτυχίων του α’ κύκλου 
σπουδών του Τμήματος. Κατά την τελετή οι απόφοιτοι 
και απόφοιτες του Π.Μ.Σ. προηγούνται των πτυχιούχων 
του Τμήματος. Τα ονόματα των διπλωματούχων εγκρί-
νονται από την Ειδική Δια-τμηματική Επιτροπή που 
διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 
προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ. (παρ. 3 άρθρο 
31 ν. 4485/2017). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας 
φυσικής παρουσίας για σοβαρούς λόγους υγείας, δύ-
ναται να τροποποιηθεί η διαδικασία καθομολόγησης/
απονομής πτυχίου αποκλειστικά και μόνο με απόφαση 
του/της Πρυτάνεως του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21/19.1.2017, θέμα 7.4 από-
φαση της Συγκλήτου ή όπως κάθε φορά ισχύει, δίνεται η 
δυνατότητα πραγματοποίησης καθομολόγησης και απο-
νομής του διδακτορικού διπλώματος σε αποφοίτους/-ες 
προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Ιδρύματος 
που διαμένουν αποδεδειγμένα στο εξωτερικό, ενώπιον 
των ελληνικών, πρεσβευτικών και προξενικών αρχών.

Άρθρο 21
Ανάκληση Τίτλου

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που χορηγήθηκε 
είναι δυνατόν να ανακληθεί ή ακυρωθεί αν αποδειχθεί 
ότι δεν συνέτρεχαν την εποχή της απόκτησής του οι εκ 
του νομικού και θεσμικού πλαισίου προϋποθέσεις κτή-
σης του. Η ανάκληση ή ακύρωση γίνεται μετά από από-
φαση της Ειδικής Δια-τμηματικής, η οποία κοινοποιείται 
στον/στην Πρύτανη του Ιδρύματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 22 
Άλλες Ρυθμίσεις

22.1 Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-

γκών του Π.Μ.Σ., οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/-τριες 
έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική υποδομή του αντί-
στοιχου Τμήματος και συνολικά του Πανεπιστημίου σύμ-
φωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους Κανονισμούς 
του Ιδρύματος (Βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.).

Για την λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί 
το σύνολο της υπάρχουσας σημαντικής υλικοτεχνικής 
υποδομής του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, αλλά και 
του Πανεπιστημίου εν γένει. Ειδικότερα:

Κτιριακή υποδομή του Τμήματος Διοίκησης Toυρισμού 
του ΠΑ.Δ.ΑΤ.

Στην Πανεπιστημιούπολη 1 του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής υπάρχουν σε ό,τι αφορά το Τμήμα Διοίκησης 
Τουρισμού στον 1ο Όροφο της Σχολής Διοικητικών, Οι-
κονομικών και Κοινωνικών Επιστημών υπάρχουν:

1. Tέσσερις (4) συνεχείς αίθουσες διδασκαλίας πλή-
ρως εξοπλισμένες με πολύ σύγχρονα οπτικά μέσα και 
διαδραστικές οθόνες,

2. Μία (1) ακόμη αίθουσα στον τρίτο όροφο του κτη-
ρίου της ΣΔΟΚΕ,

3. Η Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής στην Πανεπιστημιούπολη 1 του ιδρύμα-
τος είναι η εκ των πλέον πλουσίων σε έντυπο και ηλε-
κτρονικό υλικό στο χώρο του τουρισμού, συγκριτικά με 
τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας (και 
εξαιρετικής επάρκειας τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά 
ακόμα και με διεθνείς προδιαγραφές), ενώ παράλληλα 
αποτελεί Depository Library του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Τουρισμού (ΠΟΤ), του οποίου διαθέτει τις εκδόσεις. 
Επιπροσθέτως, η αντίστοιχη Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην Πανεπιστημι-
ούπολη 2 διαθέτει εξ’ ίσου ικανοποιητικό έντυπο και ηλε-
κτρονικό υλικό για την υποβοήθηση των φοιτητών/τριών 
του και των λοιπών μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

4. Δύο (2) Ερευνητικά Εργαστήρια, δηλαδή αυτό με 
την επωνυμία «Eργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού και 
Εφαρμοσμένης Τουριστικής Επιχειρησιακής Έρευνας», 
το οποίο ιδρύθηκε στο επισπεύδον Ίδρυμα της Αθήνας 
το 2015, ενισχύει ουσιαστικά την ερευνητική και συγγρα-
φική δραστηριότητα του ΤΔΕ στο χώρο του τουρισμού 
και θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το υπό επανίδρυση 
Δ.Π.Μ.Σ., καθ’ όσον υπάρχει η προσθήκη και ενός ακόμα 
Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Τουρισμός 
Οικονομίας» οποίο ιδρύθηκε το «Εργαστήριο Τουρισμού 
και Οικονομίας» στην Πανεπιστημιακή Μονάδα 2.

5. Τρία (3) Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
στον ίδιο όροφο και με τη δυνατότητα χρήσης διαδικτύου.

6. Δύο (2) Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης του Ιδρύματος με 
τον κατάλληλο εξοπλισμό.

7. Τρία (3) συμβατικά Εργαστήρια επισιτισμού (Οινο-
λογίας, Εστιατορικής και Μαγειρικής Τέχνης).

8. Ιατρείο και Κοινωνική Υπηρεσία του Ιδρύματος.
9. Πάρκινγκ Φοιτητών/τριών και Εκπαιδευτικού Προ-

σωπικού.
10. Γυμναστήριο και Αθλητικό Κέντρο.
11. Πολυτελές Συνεδριακό Κέντρο 450 θέσεων.
12. Εστιατόριο Φοιτητών/τριών.
13. Εστιατόριο Μελών Δ.Ε.Π.
22.2 Διοικητική Υποστήριξη του Προγράμματος
Η γραμματειακή κάλυψη του Π.Μ.Σ., όπως και οποια-

δήποτε τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη, κα-
λύπτεται είτε από υπάρχον μόνιμο Προσωπικό των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων, είτε με τη διαδικασία προ-
σλήψεων που βαρύνει τον προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ.

Γραμματεία του ΔΠΜΣ έχει ως καθήκον τη γραμματει-
ακή υποστήριξη του ΠΜΣ, δηλαδή την γραμματειακή 
υποστήριξη του Διευθυντή του Προγράμματος και της 
Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής του ΠΜΣ, όπως και την 
γραμματειακή και οικονομική υποστήριξη του ΔΠΜΣ. 
Ενδεικτικά παρακολουθεί και κρατά τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων της συντονιστικής επιτροπής, προετοι-
μάζει την διαδικασία εισδοχής υποψηφίων (π.χ. σύνταξη 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ανάρτηση στον 
τύπο και στα υπόλοιπα μέσα, απαντά στα ερωτήματα 
των φοιτητών, κλπ), είναι υπεύθυνη για το φοιτητολόγιο, 
τηρεί τα οικονομικά στοιχεία του Προγράμματος, κλπ.

22.3 Βραβεία Αριστείας
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει θεσπίσει Βραβεία Αρι-

στείας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχιακές 
φοιτήτριες, τα οποία προκηρύσσει περιοδικά και καλύ-
πτουν το σύνολο των επιστημονικών πεδίων που θερα-
πεύει το Ίδρυμα. Σκοπός είναι η ενθάρρυνση ερευνητι-
κών προσπαθειών και σε μεταπτυχιακό επίπεδο οι οποίες 
οδηγούν είτε σε ανακοινώσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή 
συνέδρια, είτε σε δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά 
περιοδικά και οι οποίες συμβάλλουν καταλυτικά στην 
ανάδειξη του ερευνητικού χαρακτήρα του Ιδρύματος.

22.4 Νομοθεσία σχετική με θέματα φοιτητικής μέρι-
μνας

Σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 3 του ν. 4485/2017 «Οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις 
παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του 
πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής 
δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Τα Ιδρύματα υποχρε-
ούνται να εξασφαλίζουν στους φοιτητές με αναπηρία ή/
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσβασιμότητα στα 
προτεινόμενα συγγράμματα και την διδασκαλία.».

22.5 Θέματα Δεοντολογίας
Οι Μεταπτυχιακές Διπλωματικές εργασίες εκπονούνται 

αποκλειστικά από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και 
τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες που τις έχουν αναλάβει, 
διαφορετικά ο φοιτητής ή η φοιτήτρια διαγράφεται .Σε 
περίπτωση, που έχει ήδη λάβει τον σχετικό τίτλο σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.), αυτός ανακαλείται με σχετικές αποφάσεις 
των αρμοδίων οργάνων.

Τα κείμενα των διπλωματικών εργασιών πρέπει να εί-
ναι πρωτότυπα. Οι προσφυγές σε έργα άλλων συγγρα-
φέων πρέπει να τυγχάνουν ανάλογης παραπομπής και 
να ακολουθούνται οι καθιερωμένοι κανόνες αξιοποίησης 
εξωτερικών πηγών στη συγγραφή επιστημονικών εργα-
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σιών. Σημειώνεται ότι η οποιαδήποτε αντιγραφή έργου 
άλλου/ης συγγραφέα ή δημιουργού θεωρείται σοβα-
ρό ακαδημαϊκό παράπτωμα, αντίκειται στο δίκαιο περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας (βλ. ν. 2121/1993) και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες ρυθμίσεις περί εννόμου προστασί-
ας (άρθρα 63Α- 66Δ).

Άρθρο 23
Ειδικές Διατάξεις

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν 
καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα 

Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί 
με αποφάσεις της ΕΔΕ και της Συγκλήτου του Ιδρύματος 
με τροποποίηση του Κανονισμού και δημοσίευση στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
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*02047252210180016*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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